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EUROOPPALAISEN TERVEYSLAINSÄÄDÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANO

YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN KOKOUS 3.-4. LOKAKUUTA 2006

YLEISET KYSYMYKSET

1. Terveysvaikutusten arviointi (John Bowis)

Milloin komissio aikoo tarjota ohjeita koskien sitä menetelmää, jota tullaan soveltamaan 
terveysvaikutusten arvioinneissa EU:n ja jäsenvaltioiden kaikkien tärkeimpien 
politiikkojen yhteydessä?

2. Kansanterveys 2003–2008 (Antonios Trakatellis)

Kansanterveysalan toimintaohjelman (2003–2008) täytäntöönpano on käynnissä nyt 
neljättä vuotta ja Euroopan unionin uusi terveysalan ohjelma (2007–2013)1 on 
neuvostossa käsiteltävänä yhteisen kannan antamista varten.

Mitä ohjelmia/ehdotuksia Euroopan komissio on hyväksynyt yhteisrahoitettaviksi 
vuoden 2006 työohjelman painopisteiden ja viimeisen ehdotuspyynnön (2006) perusteella, 
mitä ohjelmia/ehdotuksia on hylätty ja millä perusteella ja mitkä on pantu varaukseen 
(myönteinen arvio, mutta ei rahoitusta määrärahojen puutteen vuoksi – pyydetään 
yksityiskohtaista luetteloa)? Mitä toimia komissio on toteuttanut tehdäkseen lopun siitä 
käytännöstä, että ehdotuksia ja toimitettuihin ehdotuksiin sisältyvää henkistä omaisuutta 
varastetaan? Voiko komissio kertoa, miten vuosien 2007–2013 uuden terveysalan 
ohjelman hyväksymiseksi tehtävä työ neuvostossa on edistynyt ja mikä on komission 
kanta uuden ohjelman rahoitukseen? Aikooko komissio hyväksyä määrärahojen 
lisäämisen uuden ohjelman kohdalla, jotta sen itsensä alkuperäisessä ehdotuksessa 
(968 miljoonaa euroa) sekä Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssään
(1,5 miljardia euroa) ilmaisemaa määrärahojen lisäämistä koskevaa kantaa 
kunnioitettaisiin?

3. Tupakoinnin lopettaminen (Miroslav Mikolášik)

Kun komission jäsen vieraili viimeksi ympäristövaliokunnassa kesäkuussa 2006, siellä 
nostettiin esiin tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön 
puiteyleissopimuksen (FCTC – Framework Convention of Tobacco Control) 
täytäntöönpanoa koskeva kysymys, erityisesti se, työskenteleekö Euroopan komissio 
14 artiklan täytäntöönpanemiseksi, joka koskee tupakanpolton vieroitushoitojen
saatavuutta ja niiden kustannusten kohtuullisuutta eri jäsenvaltioissa.

  
1 KOM(2005)0115 – C6 0097/2005 – 2005/0042A(COD).
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Kesäkuussa 2006 pidetyssä kokouksessa komission jäsen myös sitoutui keskustelemaan 
mahdollisista aloitteista jäsenvaltioiden kanssa. Oletteko lainkaan edistyneet 
jäsenvaltioiden kannustamisessa siihen, että ne helpottaisivat tupakanpolttajien pääsyä 
WHO:n FCTC-sopimuksen 14 artiklassa kaavailtujen innovatiivisten tupakanpolton 
vieroitushoitojen piiriin?

Lisäksi olemme saaneet tietoomme, että jokin aika sitten järjestettiin täysin savuttomia
alueita koskenut epävirallinen kuuleminen kaikkien jäsenvaltioiden sidosryhmien kanssa. 
Kun otetaan huomioon savuttomien alueiden merkitys tupakoinnin torjunnan kannalta ja 
EU:n päätöksenteon avoimuus (erityisesti tällaisessa kysymyksessä joka koskettaa 
miljoonia Euroopan kansalaisia), voiko komission jäsen vakuuttaa meille, että 
kuulemisessa saadut vastaukset asetetaan julkisesti saataville?

4. Syöpä (Miroslav Mikolášik)

1) Onko terveysasioista vastaava komission jäsen tietoinen siitä, millaista rasitetta 
syövät, esimerkiksi kolorektaalisyöpä, merkitsevät, ja siitä, että varhainen diagnoosi 
vähentää huomattavasti tähän sairauteen kuolleisuutta?

2) Painostaako terveysasioista vastaava komission jäsen jäsenvaltioita varmistaakseen, 
että riittäviä seulontaohjelmia otetaan käyttöön?

3) Mitä tukea on asetettu jäsenvaltioiden saataville painostus- ja tukiryhmien 
kehittämisen edistämiseksi?


